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Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) lektorált szakcikként regiszt-
rálják.

A Lépések megjelenik az EBSCO Publishing adatbázisában.

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért a környezettudatos 
és társadalmilag felelős szervezeti működést segítő nonprofit, 
független szervezet, amely az INEM, a GRI és a Global Footprint 
Network nemzetközi hálózatának tagja. H-1062 Budapest, Aradi u. 63.  
+36-20-246-9541 | info@kovet.hu | www.kovet.hu | Facebook/
kovetegyesulet
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GLOBÁLIS „ANYAGTALANODÁS”?
A cím jelenthetne akár valami nemeset is, egy gyönyörű újabb 
lépését az emberiség fejlődésének. Visszatérést a kommunizmust 
és kapitalizmust egyaránt elrontó materializmusból a spiritualiz-
mushoz, a vallások értékrendjéhez. Jelenthetné a szolgáltatások 
térnyerését, az ökohatékonyság és okosrendszerek diadalát, a ter-
mékek észszerű használatát túlzott birtoklásuk helyett. Egyszóval 
jelenhetné magát a közösségi gazdaságot (sharing economy). 
Mindezen gondolati rendszereknek voltak és vannak híveik, 
divatjuk. Ám egyik sem tudott diadalmaskodni. A kommunizmus 
ideje végleg elmúlt, a kapitalizmusban nagyon kevesen bíznak, a 
vallási morál megmarad a magánéletnek, a közösségit elsöpörte  
a körkörös gazdaság mémje. Az ökohatékonyságot meghaladva nő 
a termelés és fogyasztás.

A világgazdaság babiloni tornyának építése tovább halad a maga 
útján. Voltak már leállások, legutóbb például a koronaválság 
miatt, de a beruházók és építészek még mindig nem adták fel a 
beruházás legfőbb célszámát: legyen mindig több emelet! Az 
érdekelt felek senkit sem érdekelnek igazán. Isten most új straté-
giához folyamodott. Összezavarhatná a nyelveinket (ld. 2000-es 
dátumváltás félelmei), rendezhetne újabb vízözönt (ld. globális 
felmelegedés), felemelhetne egy újabb „fajt” a mostani kudarcos 
emberiség helyett (ld. mesterséges intelligencia). De Isten nem 
sablonos... 

Egyre kevesebb embernek építünk egyre nagyobb és magasabb 
házakat. Az USA-ban Wayne Chen elemzése szerint 1920 óta 
2,5-szeresére nőtt az új építésű házak mérete, miközben egy ilyen 
házban átlagosan már nem 4,3, hanem 2,5 ember él. Azaz minden 
második (házas)pár lakik közös háztartásban egy gyermekével, 
szülőjével, stb. Az egy főre jutó négyzetméter ezzel 22,5-ről 97,2-re 
bővült, ami 332%-os növekedés. Hazánk népessége 1990 óta 10%-
kal csökkent, beépítettsége pedig 30%-kal nőtt. Gyorsforgalmi 
utak, bevásárlóközpontok, ipari parkok és kertvárosok veszik át a 
vad és mezőgazdasági területek helyét. Hat év alatt 14%-kal nőtt 

Magyarországon a mesterséges felszínborítottság, a budapesti 
agglomerációban 20%-kal. Hazánkat e tekintetben az EU-ból csak 
Görögország és Szlovákia előzi meg, Franciaország és Olaszország 
pl. csak 4-5%-kal bővítette mesterséges (és ezzel költségesen fenn-
tartható) felszínborítottságát. Az építőipar 2014 óta a legnagyobb 
karbonkibocsátó, megelőzve az energiaellátást és az élelmiszer-
ipart. Mindez rengeteg természetből kitermelhető anyagot és 
műanyagot igényel.

Mi kell például egy mai felhőkarcolóhoz? Rengeteg pénz és tudás, 
de ezekből csak közvetve lesznek falak, tetők, törésbiztos üveg-
ablakok, gépészet. Alapvetően az építkezéshez rengeteg anyag 
kell. És pont ezek az anyagok kezdenek elfogyni. A fosszilis 
tüzelőanyagok rövid távú kifogyása már közhely, de az agresz-
szív túlépítők elhitették magukkal és másokkal, hogy alternatív 
energiával és atommal nemcsak klímasemlegesen, de végtelenül 
is lehet fogyasztani. Ugyanez az ún. lebomló műanyagok ígérete, 
amit kissé közelebbről veszünk szemügyre jelen lapszámunkban. 
Sokan az ivóvíz kifogyásától és az azért folyó háborúktól félnek, 
de az óvatosság itt is csak elméleti és átmeneti (Fokváros és Kali-
fornia csak egy érdekes és felejtendő hír azoknak, akik nem ott 
élnek). Ám most a legbanálisabb dolgok kezdenek elfogyni, úgy-
mint az olcsó beton (ill. folyami homok), épületfa, villanyveze-
tékek, OSB, gipszkarton. 

Az okok elemzésére itt nincs hely, meg lehet magyarázni földi 
folyamatokkal, s isteni biztosítékként is. A lényeg ugyanaz: fel kell 
készülnünk a toronyház befejezésére. Nem félbehagyására, befe-
jezésére! Meg kell határoznunk a végleges emeletszámot, hogy 
beköltözhessünk végre. Van már elég kulturált lakhely az egész 
emberiségnek, de vigyázat: sok telhetetlen ember még nagy 
helyen sem fér el!
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